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±Æ±הקדמהתקנהבתקנוןהמגבילהעבירותמניותמעלהשאלות
משפטיותרבות.בחינתתקנהכזולעולםתחייבמהלךפרשני,לעיתים
נרחבומעמיקולפעמיםקצרוממצה.מאחרותקנהבתקנוןשקולהלסעיף
בחוזה,הרישבבואנולפרשהישמקוםלהחלתכלליפרשנותחוזיים.
כלליםאלועברובשניםהאחרונותמהפכה,ששיאהבפסיקת
בית-המשפטהעליוןבפרשתאפרופים1.הלכהזונוגעתישירותלדילמה
הפרשניתבהקשרנו:מתחביןהתומכיםבהיצמדותללשוןהתקנהמתוך
כוונהלרובלהגבילעבירות,לביןהתומכיםבמתןבכורהלתכלית.במאמר
זהנבחןבתמציתיותאתהשלכותיה-המצויותוהרצויות-שלהלכת
אפרופיםעלפרשנותתקנותכדלעיל.תחילהנבחןמהוהיקףתחולתם
שלדיניהחוזים-רגיליםואחידים-עלתקנוןהתאגיד,נפנהלהבנת
הלכתאפרופים,נעמיקבמשמעויותהמשפטיותשלעבירותמניות
ובפרשנותתקנותהנוגעותלה,ולבסוףנבחןמהוהדיןהרצויבפרשנות
כזולאורההלכההחדשה.
≤±Æתחולתהדיןהחוזיעלהתקנוןהתאגידיחוקהחברותחד-משמעי
בקביעתוכידיןהתקנוןהואכדיןחוזה,ביןהחברהוביןבעלי-מניותיה
ובינםלביןעצמם.פקודתהחברותלאהיתהמפורשתבסוגייהזו,ואפילו
איןבהאזכורהמונח'הסכם'.אולםההלכההאנגלית,שנקבעהבפס"ד
 2Hickmanוביססהאתהמשמעותהחוזיתשלמסמכיהיסודשל
החברה,אומצהבמהרהבפסיקההישראלית,והכתהשורשיםבשורת
פסקי-דין.זאת,לאמבלילהיאחזבנימוקהבעייתישבוקרבספרות,
לפיוישביןהיתרלהסתמךעלשתיקתהמחוקקאלמולההלכההפסוקה.
מקובללומרשהרציונאלייםשבבסיסדיניהחוזים-קיוםיסודותרצון
אוהסכמה,החופשלהתקשרוכןהחופשלעצבאתתכניההסכמה-
מגולמיםבמסמכיהיסוד.אלומתקיימיםאצלמייסדיהתאגיד,ואף
בקרבמצטרפיםמאוחרים,ביןהיתרמכוחקונסטרוקצייתתנאימכללא.
בפסיקה3,ואףבספרות4נשמעודעותנוגדותלפיהןפעולתרישוםהחברה
מלמדתשהתקנותאינןבעלותמעמדשלחוזהאלארקבעלותכוחמחייב
כשלחוזה.ההלכההפסוקה,עםזאת,היתההפוכה,מהגםשכיוםחוק
החברותכאמורמשקפהנאמנה.
סעיף)61ב(לחוקהחוזים)חלקכללי(משמשצינורלהזרמתדיניהחוזים
לדיניהתאגידים.ניתןלהזריםדיניםחוזייםנוספיםעלאלושבחוק,כמו
דיניהתרופות,באמצעותטכניקתההיקש5.עםזאת,יותרחשובהלענייננו
היאהאפשרות,ואפילוההכרח,שלאלהזריםדיניםמסוימים,ולארק
משוםהסממניםהקונטיננטליםשבהם.מלומדיםהגדירוקטגוריות
שונותשלדוקטרינותשלפיהןאיןלהזרים:פרופ'א'פרוקצ'יהמבחין
אתדיניהפגמיםוהבטלותהאוטומטיתהנגזרתמהם,בשלפגיעתם
האפשריתבציפיותלגיטימיותשלבעלי-מניות,נושיםודומיהם;6פרופ'
ג'פרוקצ'יהמוסיףומסנןגםאתדיניכריתתהחוזה,בשלההבדלהמהותי
ביןהליךההתאגדותלהליךהכריתה7.
≥±Æתחולתדיניהחוזיםהאחידיםעלהתקנוןהתאגידיישמלומדים
הסבוריםשאיןלהחילעלמסמכיהיסודשלהתאגידאתדיניהחוזה
האחיד,וזאתמשוםשלאמתקיימיםבהםיסודותהכרחייםכמו
בילטראליות)לרובההליךמתקייםביןלמעלהמשנימתאגדים(או
העדר-יכולתלשנותאתסעיפיהחוזה)המייסדאוהמצטרףיכולים
כאחדלפעוללשינויהסעיפיםבהצבעה(8.עמדהזובאהלידיביטוי
בפסיקה9,עתהוסיףהשופטאנגלרדנימוקנוסף,אףהואמהספרות,
לפיומאחרואפשרשמנקודתראותהמצטרפיםלתאגיד,התקנוןהינו
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חוזהאחיד,הרישנוצרמצבבלתיאפשרישלפיצולהדין)ביןהמייסדים
למצטרפים(.אנגלרדאףהצביעעלפיצולכפולהמחזקאתהטענה-
החלטותשמתקבלותלאחרהצטרפותבעלי-מניותחדשיםלאיכולות
להיחשבחוזהאחיד.אךנראהשההלכהאינהכהגורפת,ומכאןגישה
נוספתבאשרלשאלתהתחולה,העולהגםמעמדתהיועץהמשפטי
לממשלהבאותהפסיקה:כאשרמבחינהמהותיתמתקיימיםבתאגיד
יחסיספקולקוחכהגדרתםבחוקהחוזיםהאחידים,כמובאגודה
שיתופית,הרישישמקוםלתחולתדיניהחוזההאחיד.
±Æ¥פרשנותהחוזהוהלכתאפרופיםחוזה,מפורטככלשיהיה,לאיכלול
הסכמהמלאהעלכלשאלההמתעוררתלגביתוכנו.לכן,אחדהתפקידים
המרכזייםשלדיניהחוזיםהינוהכרעהבמצביםבהםקייםניגוד
אינטרסים 10 .בית-המשפטיפרשהוראותחוזיותעלמנתליישב
קונפליקטיםכאלו.בעבר,גםבטרםחקיקתחוקהחוזים,שיטתהפרשנות
הנהוגהכונתה"תורתהשלבים",לפיהנערכההבחנהביןחוזיםשלשונם
ברורהולפיכךהפרשןפעלאךורקלפיה,לביןחוזיםשלשונםאינהברורה
ולפיכךיכלהפרשןלפנותלנסיבותחיצוניות)נסיבותעריכתהעסקה,
התנהגותהצדדיםעדעריכתה,התנהגותםאחריהוכד'(11.לאורךהשנים
נשמעוהסתייגויותבספורותממנה12,שאףהתבטאובפסיקותעצמן,
אולםהרטוריקהבכללותה-גםאםהיתהשונהמהפרקטיקה-תמכה
באופןנחרץבדוקטרינההנ"ל.
כברבפרשתזולוטולוב13,בופירשושופטיהרובחוזהככוללסעיףהצמדת
כספיפיקדוןלמרותשהואאיננוכתובבו,היתהתפניתבפסיקה.אולם
רטוריתנצמדפסק-דיןזהלתורההישנהולשלביה,המכוניםבספרות
"פירמידתהפירושוההשלמה".בפרשתאפרופים,בהנדונהפרשנות
סעיףחוזהביןהמדינהלחברתייזוםבנייה,הובילהשופטברקאתדעת
הרובלהחלתגישהפרשניתחדשה,לפיהתמידניתןלפנותאלהנסיבות
אוהתכלית,בהעדרכלחזקהפרשניתלפיהלשוןהחוזההינה"תחנת
מעבר".לפנינו,אםכן,תהליךפרשנירציףבופונההפרשןללשוןולנסיבות
גםיחד,לפישיקול-דעתו.
נצייןאתהרציונליםוהנימוקיםהחשוביםלענייננולהחלתההלכה
ולדחייתהתורההקודמת:ראשית,אףבימיהשלתורתשניהשלבים
היתהמידהשלחוסרודאות,אםכיפחותהיותר,ביןצדדיהחוזהמשום
שהפרשןיכללפנותבמצביאבסורדלנסיבותלמרותמפורשותהלשון;
שנית,עקרוןתום-הלבמחייבפנייהלתכליתהחוזהולארקללשונו;
שלישית,קיימתמגמההיסטוריתואוניברסאליתשלמעברמתפישה
פורמליסטית-נוקשהלגישהרציונלית-גמישה,בכלענפיהמשפט.אולם
בטרםנמשיךנציין,שישלתהותעלהרטוריקהשלהנשיאברקבדבר
הסובייקטיביזציהשלההלכההחדשה,כלומרהדגשתחתירתהלאיתור
כוונתםהסובייקטיביתשלהצדדים.לדעתנו,דווקאהסרתה"משוכה
הלשונית"פותחתפתחרחבלפרשןלהגדירמהיהתכליתהאובייקטיבית,
בהעדראינדיקציותמתאימותלמהותהמטרההסובייקטיבית.
±Æµדיניהגבלתעבירותמניותמשניסחנומספרתובנותהכרחיותמתחום
דיניהחוזיםומשבחנואתקשריהגומליןביןדיניהחוזיםלדיניהתאגידים
נוכללהתמקדבסוגיהלממשאתמניותיוכאשריחפוץבכך,בכל
התאגידיתהמסוימת-הגבלתעבירותמניות.במישורהעיוניעולים
מספרטעמיםלצורךבעקרוןעבירותהמניות.נתמקדבשניים:ראשית,
הזכויותהמהוותאתהמניההןרכושיות-אישיות14וישהמשייכיםלהן
היבטיםקנייניים15,ולפיכךהעבירותהינהחלקמהותישלזכותבעל
המניותעלנכסהמניה.ואכןמלומדיםמתחוםהקניין-נציגיהתפיסה
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הקלאסיתוהמודרניתכאחד-הכירובחשיבותתכונתהעבירות
הקניינית16.שנית,עקרוןזהמאפשרקיוםשוקניירות-ערך:המשקיע
הרציונאלייכוללהכפיףאתנכסיולמאגרלא-פריקהנשלטבידירוב
בעלי-המניות,כיווןשהואמעניקלוהזדמנותעסקהאינדיבידואלית
שייזום.שהרילולאהעבריות,ערכההריאלישלמניההיהשואףלאפס.
בנוסף,עקרוןהגבלתהאחריות,הכרוךבעקרוןהעבירות,מונעהסתמכות
צדדיםשלישייםעלעושרםהפרטישלהמשקיעים17,שכןההתקשרות
ביןהמשקיעיםלביןעצמםנעשיתבאמצעותאישיותההמשפטית
הנפרדתשלהחברה.מכאןשבמהלךהעברתמניותהרישלאמופרת
התחייבותאישית.העבירותתתקייםלפיכךלצידהשלהטהירות-
האפשרותשלבעלהמניותליצוראצלהמועברמערכתזכויותטובות
משאצלו-בכךשפגמיםבזכויותהמניהיתמרקועםהעברתה.ואכן
החוק,שהלךבעקבותהספרות18,הכירבחזקתהעבירות,לפיהחזקה
שהמניהעבירה,ככלנייר-ערךאחר.
ולענייןהגבלתהעבירות:חזקתהעבירות,כךקובעהחוק,ניתנתלסתירה
ע"יהתקנון.הואהדיןלפיהפקודה,בהאףצויןשחברהפרטיתמחויבת
בהגבלתעבירותמניותיה.יודגש,כיגישותשונותבקרבמלומדיםשוללות
אתתוקפםשלסעיפיתקנוןהמונעיםבאופןמוחלטעבירותמניות19,
ביןהיתרמשוםסתירתםאתבסיסההסכמה,ואפשרותזוהועלתהגם
בפסיקה20,לאורהרציונליםשלעיל.אףנראהשהבורסהתסרבלרשום
מניותחברהציבוריתהמגבילהעבירותיתרעלהמידה.מעשית,לרשות
החברהשתידרכיפעולהלהגבלתעבירות:האחת,החשובהלענייננו,
היאהתקנתתנאיםמוגדריםבתקנותהחברה;השנייההיאהקניית
שיקול-דעתרחבלמנהליהחברהלהכריעבשאלתעבירותמניותבכל
מקרהלגופו.חברותפרטיותהנוקטותבשיטההראשונהמרבותלהגביל
עבירותעל-ידיהגדרתזכותמצרנות,כלומרחיובבעל-מניותהמעוניין
למכורמניותיולהציעןראשיתלשארחבריהחברה.
∂±Æפרשנותהגבלתהעבירות-דיןמצויככלתקנההיאשיחולועל
תקנההמגבילהעבירותמניותכלליפרשנותחוזיים.כאשרהחברה
מגבילהעבירותמניותבתקנונה,תפורשההגבלהבצמצום.זוהיעמדת
המלומדים,וכןעמדתבית-המשפט,שהובעהבפס"דפלרוד21,לפיהיש
להישמרמפגיעהבזכותהעבירותכאשרהלשוןאיננהברורה,ולכןבעת
ספקראוילדבוקבאפשרותהמצרהאתהפגיעהבה.לכאורהעמדה
עקרוניתזושלבית-המשפטנשמרתכאשרהחברהנוקטתבאפשרות
ההגבלההשנייה,היינומתןשיקול-דעתרחבלמנהלים.בפרשת
פויכטונגר22נמנעבית-המשפטמלהתערבבהחלטתהמנהליםלהעביר
אתמניותהרובלקבוצתמשקיעיםחדשה,בנימוקשהמניותעבירות
ולכןישלפרשבצמצוםכלהגבלהעלעבירותן.אךאםבוחניםאתשאר
הנימוקיםמגליםלדעתנודיכוטומיהמעניינת:לאורכללאי-ההתערבות
סרבבית-המשפטלהתערבבשיקול-דעתהמנהלים,כלעודלאהוכחו
חוסרתום-לבוהפרתחובתהאמון.אולם,נימוקזהיכוללאפשרתוצאה
הפוכה-בית-המשפטיימנעמלהתערבבהחלטתמנהליםגםכשזודווקא
תגבילעבירותמניות,כפישארעבפרשתזמיר23,ומכאןהשניותשבגישת
בית-המשפט.
נעבורלבחינהמעמיקהיותרשלשלביפרשנותתקנותמגבילות,טרם
פרשתאפרופים.כפישהראנו,עודמראשיתההכירההפסיקהבמהות
החוזיתשלמסמכיהיסודשלהתאגיד.עודלמדנו,כיבפרשנותחוזה
הדוקטרינהששלטהבכיפההיתההתורההדו-שלבית.ואכןברוחזו
ניגשבית-המשפטלפירושתקנותהמגבילותעבירות.בפרשתג'י.בי.
טורס24נדונההשאלההאםתקנההמחייבתזכותמצרנותטרםהעברת
מניותמתייחסתגםלהעברהמבעל-מניותאחדלאחר,ולארקלמכירת
מניותלזרים.למרותשבית-המשפטדןבאוביטרבתכליתהאובייקטיבית
שלתקנהכזו,הרישהואפסקאךורקלפיהלשוןוהחילאתזכות
המצרנותעלכלהמקרים.בפרשתשאשאנדונה,ביןהיתר,הגבלתעבירות
עקיפה.בפרשנותהתקנההרלוונטיתקבעבית-המשפט":משסופקה
תשובהברורהבלשוןהנורמהאיןמקוםלפנותלברורהמסגרת
העובדתיתשבמהלכהנכרתהחוזה"25.
∑±Æפרשנותהגבלתעבירותלאורהלכתאפרופים-דיןרצוימאזפרשת

אפרופיםטרםנדוןענייננובערכאההעליונה.עםזאת,עלומספרמקרים
בפסיקהשדרשופרשנותתקנות,ובהםנראהשלמרותהרטוריקהחששו
השופטיםמלהחילבפועלאתההלכה.בפרשתהולנדר26נשאלהאם
תקנהמסוימתמורהשמינוידירקטורחסרייעשהבסמכותהאסיפה
הכלליתאובסמכותהדירקטוריון.השופטגולדברגקיבלאתעמדת
המשיביםהמתבססתעללשוןהחוזה.בפרשתאבנר27נדונהתקנה
המאפשרתלהנהלתהחברהפדיוןמניותעםהתפטרותעובדהמדינה
מעבודתו.בית-המשפטהמחוזידחהאתעמדתהמבקשיםבטענהשלא
הובאוראיותהסותרותאתהכוונההעולהמהלשון.
לדעתנו,ישנםטעמיםמספרלייחסבהקשריםמסוימיםמשקלקטן
יותרלהלכתאפרופיםגםכאשרמדוברבתקנותהמגבילותעבירות.
ראשית,הלכתאפרופיםרקמגדילהאתחוסרהוודאותשלהצדדים
לחוזה,וראינושאפילויוצרהמודהבכך.שיקולזהמתחזקכאשרמדובר
בתאגיד,בוישנםצדדיםרביםלחוזה,כשלעיתיםאחדהצדדיםהוא
הציבור,להםהכרחיתהוודאותבבואםלהתגונןמפניבעלישליטהבעניין
כהחשובכמועבירותמניות.שהריפעמיםרבותלאידועותלמצטרפים
והציבורביניהם,בעתשינויזהותהחברהמפרטיתלציבורית-נסיבותכריתתהחוזה)התקנתהתקנון(ביןהמייסדים,וכלשבידיהםובתודעתם
הואהתקנוןולשונו.שנית,הנימוקלפיועקרוןתום-הלבמחייבאת
החלתההלכה,פגוםבהקשרנו.זאתשכןעלבעליהמניותהטועניםלהעדר
תחולתהולהיצמדותללשוןחלים,גםובעיקרבהקשרשלהגבלתעבירות,
חובותמיוחדים,כמוהחובהלהימנעמניצולהכוחלרעהבהצבעות
שיכולותלקפחאחרים.חובותאלונוספיםעלחובותצדדיםלחוזהרגיל.
שלישית,איןזהמדויקלומרשגםבתחוםפרשנותהגבלותהעבירותיש
מגמהאוניברסאליתלפרשנותהתכליתית,כפישנראהלהלןבבחינת
הדיןהאנגלי.אמנםטעמיההגינותזוכיםלמשקלהולךוגובר,אולם
קיימותגישותניו-פומרליסטיותנוגדותהבולטותבמשפט
האנגלו-אמריקאי,ובעיקרבענפוהאמריקאי.רביעית,כאשרקיימת
דרישתכתב)קיוםתקנוןכמסמךכתוב(ישלייחסלומשקלרביותר
במהלךהפרשני.תהליךהרישוםהינומכוחהדין,ומאליוגוררניסוחים
משפטיים,אשרעובריםאישורבהצבעהשלכללהנוגעיםבדבר.לפיכך
ישלראותבלשוןכמעגנתהסכמהרחבהיותר.וחמישית,נצאדווקא
מהשיקוליםהתומכיםבהחלתההלכה:הריזו,ובמיוחדהאפשרותלפנות
לתכליותאובייקטיביות,יכולהלשמשכליבידיבית-המשפטבבואו
להגןעלבעלי-מניותהנפגעיםמהגבלתעבירות.אולםלדעתנודיני
התאגידיםמעניקיםכליםאחריםלבית-המשפטהיכןשראוילהגןעל
בעלי-מניות,כמוסעדיהעושקוהקיפוח,סעדיהביטולהחוזייםאואפילו
החלתכלליבטלותשלדיניהחוזההאחידכאשרניתןלהוכיחאת
תחולתם.לסיכום,ניתןלומרשמבחינה"טכנית"ישלראותאתסעיף
)61ב(לחוקהחוזיםכמאפשרהחלהסלקטיביתגםבמקרהזה,כקטגוריה
נוספתעלאלושהצגנו.
אולםבכדילחדדאתהמסקנה,ישלשיםלבלטיעוניםנוספיםהמצביעים
עלצמצוםהמסקנהבמקריםמסוימים.האחדנוגעלאבחוןמצטרפים
חדשים.אלואינםשלוביםבתהליךהתקנתהתקנון,ומשוםכךלשונו
אינהמשקפתבאותהעוצמהאתהסכמתם.השנידןבאופיוהמסועף
והמורכבשלשוקההון.קיומםשלברוקרים,שלחברותאחזקהודומיהן
מנתקאתהקשרהישירבין"המחזיקהמהותי"שלהמניהלביןהחברה
ותקנונה,וכךגםמחלישאתעליונותהכתב.השלישימאבחןחברות
פרטיותקטנות.מצטרףחדשלחברותכאלויכוללהיותבעלכוחרוב
בחברה,ובמצבדבריםזהנחלשיםהנימוקיםשהוצגובדברבצורךלהגן
עלהמצטרףהחלשוהקטןלחברההציבורית.
≤È˙‡ÂÂ˘‰†ËÙ˘ÓÎ†ÈÏ‚‡‰†ËÙ˘Ó‰†˙ÈÁ·†Æ
≤Æ±תחולתדיניהחוזיםעלמסמכיהיסודשלהתאגידהחקיקההאנגלית
עודמהמאהה19-לאהיתהחד-משמעיתבשאלתהתחולההחוזיתעל
מסמכיהיסוד–התזכיר)(Memorandum of Association
והתקנון)-(Articles of Associationוהעניקהלהםתוקף
מעין-חוזי.לעומתזאת,הפסיקההיתהאחידהבראייתהמסמכיםכחוזה,
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וחילוקיהדעותהתמקדובשאלתמיהותהצדדיםלחוזה.פסק-הדין
המנחהבענייןזהניתןבפרשת.Hickmanהספרותצעדהבעקבות
הפסיקהותמכהבתחולההחוזית28.עםזאת,גםבדיןהאנגליישנההחלה
סלקטיבית,דוגמתהפיכתחובותהקרוביםלחובותתום-הלבלחובות
קליםיותרהמוגדריםעלדרךהשלילה29.
≤≤Æפרשנותחוזיםבדיןהאנגלי,כבשארשיטותהמשפטהשייכות
למשפחתהמשפטהמקובל,קיימותהוראותחוקמעטותהנוגעות
לפרשנותחוזים,ופיתוחםפסיקתיבעיקרו.הסיבהלכךנעוצהבעובדה
שדיניהחוזיםעצמםהםברובםהלכתיים.בכלאופן,תורתהפרשנות
הדו-שלביתהוחלהבמהלךהמאהה,19-ולארקבתחוםהחוזים.אולם
כחלקמהמגמההכללעולמיתהתהווהמעברמגישה
פורמליסטית-נוקשהלתפיסהרציונלית-גמישה30,גםאםההליךהיה
איטי,ביןהיתרבשלקיומושלחבר-מושבעיםאליונמנעומלפנותכאשר
לשוןהחוזההיתהברורה.במאההעשריםהושלםהמעברלפרשנות
התכליתיתשלהחוזה,ובלטהאפילוהעדפתהתכליותהאובייקטיביות
עלהסובייקטיביות,אםכיבשניםהאחרונותקיימתמגמהמסוימת
לבכראתהתכליתהסובייקטיבית31.
≥≤Æהגבלתעבירותופרשנותהמלומדיהמשפטהמקובלהכירובחשיבות
עקרוןהעבירות.לדידם,שילובועםעקרוןהגבלתהאחריותמבטיחאת
קיומושלשוקהמניות,וכתוצאהמכךאתשוקניירותהערך.עםזאת,
ניתןלהצביעעלמתחביןגישתהמחוקקהאנגלי,שלדוגמהקבעאת
זכותהמצרנותכקוגנטיתבחלקה,לביןעמדתהפסיקהשהקפידהלפרש
תקנותהגבלהבצמצום:במקרהאחד,כאשרלאהיהברורמלשוןהתקנה
האםההגבלהחלהעלכלהעברהאורקעלהעברהלאדםשאינוחבר
בחברה,צידדבית-המשפטבפירושהמצראתההגבלה;32במקרהאחר,
כאשרהתקנהבלשונהלאהבהירההאםזכותהמצרנותחלהעלכלעסקה
אורקעלעסקתמכירה,פסקבית-המשפטשזותחולרקעלעסקת
מכירה33.עםזאת,בית-המשפטנזהרכאשרהלשוןברורה,וכןכשמדובר
בהחלטתההנהלה,לאורכללאי-ההתערבות.
נפנהלהבנתפסק-הדיןהמרכזיהקשורבפרשנותתקנההמגבילה
עבירות,הואפרשת34.Greenhalghבפרשהזודוברעלהתנגדות
למכירתמניותיושלבעל-מניותאחדלבעלי-מניותאחרים,לאורזכות
מצרנותשנקבעהבתקנוןהחברההפרטית.סעיףמסויםבתקנוןקבע
זכותמצרנותלבעלי-החברהכאשרבעל-מניותמעונייןלהעבירמניותיו
למישאינובעל-מניות.אולם,הסעיףהעוקבשהסדירנהליהעברתמניות
וחייבהודעהמוקדמתלדירקטורים,לאהבחיןביןמכירהלבעל-מניות
אחרלביןמכירהלאדםחיצוני.לאורחשיבותושלעקרוןהעבירות,פירש
בית-המשפטאתשניהסעיפיםכךשהראשוןהואהעליון,ולכןהגבלת
העבירותמצטמצמת.לדעתנו,החלטתבית-המשפטדווקאמחזקתאת
המסקנהשהועלתהבדיוןבדיןהישראלי:לכאורהבית-המשפטהאנגלי
פוסקלפיהתכליתהאובייקטיבית)אולפישיקולימדיניות(,כנהוג
באנגליהבאותהתקופה,באופןהמזכיראתהלכתאפרופים.אולםבפועל,
מדגישבית-המשפט,ממשכמושופטיג'י.בי.טורס,כיבמקריםבהם
הלשוןהיתהברורההיהפוסקהפוך.יתכןשההסברהאפשרילגישהזו
נעוץבטעמיםעליהםעמדנולעיל.

 .1ע"א4628/93מדינתישראלנ'אפרופיםשיכוןויזום),(1991פ"דמט))265(2להלן:
ענייןאפרופים(.
Hickman v. Kent [1915] 1 Ch. D.881 .2
 .3ע"א82/73כונסינכסיםשלהחב'הרמןהולנדרבע"מנ'בנקישראלילתעשייהבע"מ,
פ"דכ"ח))77,68(2להלן:ענייןהולנדר(.
 .4ג'פרוקצ'יהתחולתחוקהחוזים)חלקכללי(עלתזכירותקנותשלחברהעיונימשפטה'
)תשל"ז(.493,491
 .5א'פרוקצ'יהדיניחברותחדשיםלישראל)ירושליםתשמ"ט(108,
 .6שם,בע'109
 .7ג'פרוקצ'יה,לעילהערה,4בע'.497
 .8צ'כהן,בעלימניותבחברה,זכויותתביעהותרופות)תש"ן(.42,
 .9ע"א1795/93קרןהגמלאותשלאגדבע"מנ'יוסףיעקב,פ"דנא).433,(5
 .10א'זמיר,פירושוהשלמהשלחוזים)ירושלים,תשנ"ו(.11
 .11א'ברק,פרשנותבמשפט)תשס"א,כרךד'(.485
 .12ע"א5795/90סקלינ'דורעןבע"מ,פ"דמו).818,811(5
 .13ע"א"554/83אתא"חברהלטקסטילנ'עזבוןהמנוחזולוטולוב,פ"דמא).282(1
 .14ד"נ39/80ברדיגוואח'נ'ד.ג.ב9.טקסטילבע"מואח',פ"דלה))206,197(4להלן:עניין
ברדיגו(.
L.C.B. Gower, Principal of Modern Company Law (London, 4th .15
ed., 1979) 398-399.
J.W. Singer "No Right to Exclude: Public Accomodations and .16
Private Property" 90 NW U.L.Rev. (1996) 1283, 1453; R.A.
Posner Economic Analysis of Law (4th ed., 1992)32
 .17א'חביב-סגלדיניחברות)תל-אביב,תשנ"ט(.169-168
 .18א'פרוקצ'יה,לעילהערה,5בע'.460
 .19י'כהןדיניחברות)תל-אביב,1988,כרךא'(;394צ'כהןמהותםהמשפטיתשלתזכיר
החברהותקנותיה)תל-אביב,תשל"ט(2.158
 .20ענייןברדיגו,לעילהערה.14
 .21ע"א347/62החברההמרכזיתלשיכוןבניןבע"מנ'מפרק"פלרוד"בע"מ)בפירוק(,ואח',
פ"דיז).406,399(1
 .22ע"א87/75א'אתה'חברהלהשקעותוניהולבע"מואח'פויכטונגרנ'אשרפויכטונגר
בע"מואח',פ"דכט).85(2
 .23ע"א332/78זמירואח'נ'שלוםואח',פ"דכח).361(1
 .24ע"א132/81ג'י.בי.טורסבע"מואח'נ'חאייקואח',פ"דלח))425(2להלן:ענייןג'י.בי.
טורס(.
 .25ע"א226/85שאשאחברהלניירותערךנ'בנק"אדנים",פ"דמב).21,14(1
 .26ע"א82/73כונסינכסיםשלהחב'הרמןהולנדרבע"מנ'בנקישראלילתעשייהבע"מ,
פ"דכ"ח))68(2להלן:ענייןהולנדר(.
 .27בש"א)ירושלים(5538/01זמרוניאבנרנ'החברהלמפעליכלכלהותרבותלעובדיהמדינה
בע"מ,תק-מח.438(1)2002
C.M. Shmitthoff, Palmer's Company Law (London, 22nd ed. .28
1976) chs. 14-08-14-13; Gower, "The Contractual Effect of
Articles of Association", 21 M. L. Rev
Gore-Brown, On Companies (London 42nd ed., 1972), .29
311.(1958) 401; Pennington, supra note 7, at p. 6.
J. H. Wigmore, Evidence in the Trails of Common Law (Vol. 9, .30
Chadbourn ed., 1981) 193.
Steyn, "Contract Law: Fulfiling The Reasonable Expectations .31
of Honest Man" 113 Law Q. Rev. 433, 440.
Roberts v. Letter "T" Estates LTD [1961] A.C. 795, P.C. .32
Moodie v. Shepherd W. J. (Bookbinders) LTD [1949] 2 ALL E.R. .33
1044, H.L. SC..
Greenhalgh v. Mallard [1943] 2 ALL E.R. 234 C.A. .34

≥ÌÂÎÈÒ†Æ
ראינו,כיקייםמקוםלהחלהסלקטיביתשלדיניהחוזים,הרגיליםאו
האחידים,עלהתקנוןהתאגידי.עודראינו,כילמרותתחולתההמתרחבת
שלהפרשנותהתכליתיתבדיניהחוזים,הרישישנםטעמיםלחסוםאת
התפשטותההמלאהבפרשנותהתקנוןהתאגידיבכלל,ובדיניהגבלת
עבירותמניהבפרט,כלזאתלאורנסיבותהמקרה.נראהשלאורמגמתה
במקריםדומים,כךתנהגהפסיקההישראליתגםבענייננו,כפישנהגה
עודלפניזמןרבההלכההאנגלית,מקורהשראתה
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